
ORIENTAÇÕES SOBRE COMO
PREENCHER OS CAMPOS DE
ELABORAÇÃO/PROPOSTA DO
NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE
PROJETOS CAPTA+

Importante: evite colocar na
definição do objeto informações
que indiquem algum tipo de
mensuração (quantidade de
material inventariado, por exemplo)

INFOGRÁFICO PARA
A  ELABORAÇÃO DE
PROJETOS (CAPTA+)

DEFINIÇÃO
DO OBJETO
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O objeto precisa ser
relevante não só para o
proponente, mas
também para a
sociedade.

O objeto trata da
situação desejada que
será obtida após a
transformação da
situação atual. 

Importante: quanto mais
específico e compreensível
o objeto melhor. Objetos

muito amplos
podem dar margem a
desvios de foco durante a
execução.

 



Para facilitar a preparação da justificativa,
tenha em mente algumas perguntas que

devem ser respondidas: 
• Qual necessidade pública será atendida? 

• Qual política será implementada? 
• Quem serão os beneficiários?
 • Qual o resultado esperado? 

• Qual é o interesse recíproco das partes
(sua instituição e o Ministério) no projeto?

Descrição sucinta e objetiva do
problema que será enfrentado com a
implementação do projeto, não devendo
ser inseridas, nesse campo, informações
sobre a justificativa ou sobre o
tratamento que será dado ao problema.
Em suma, deve ser respondida, de
forma clara e direta, a questão “Qual é
o problema enfrentado pelo
proponente?”.

CARACTERIZAÇÃO
DOS INTERESSES

RECÍPROCOS
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Utilize este campo para
demonstrar porque
seria interessante, para
o Concedente, a
realização de
investimento nesse
projeto.

Deve ser respondido,
nesse campo, os
questionamentos: “Por
que é importante para o
Concedente que esse
projeto seja
desenvolvido?” e “Quais
os interesses comuns
entre o proponente e o
concedente?”. 

 sugerimos que essa
descrição seja objetiva, para
que não existam
divergências significativas
entre as informações
prestadas.

 

DEFINIÇÃO DA
JUSTIFICATIVA

A justificativa do projeto
deve explicitar porque a
realização do projeto
contribuirá positivamente
para a mudança na
situação descrita no
diagnóstico.

Nesta parte, o proponente
deverá convencer  acerca da
relevância do seu projeto, bem
como apresentar argumentos
demonstrando que a aplicação
dos recursos se reverterá em
benefícios para a sociedade.

Problema a ser resolvido



Exemplo de público-alvo favorecido
diretamente por um projeto: “professores
e alunos de escolas públicas do ensino
fundamental de todo o país”. 
Exemplo de público-alvo favorecido
indiretamente por um projeto: “pais dos
alunos que participarem do Programa,
uma vez que avaliações de impacto de
Programas de Educação Financeira em
escolas realizados no passado
demonstraram que os filhos costumam
levar o conhecimento adquirido em sala
de aula para casa (estima-se que 50 mil
famílias seriam indiretamente
beneficiadas”. 

Os resultados esperados se sobrepõem
apenas em parte à justificativa do

projeto. Essas duas seções não devem
ser repetições uma da outra. Na seção

de justificativa, diga por que vale a
pena desenvolver o projeto proposto,

focando em mostrar qual parte do
grande problema se deseja consertar.

Na seção de resultados esperados, diga
o que de bom resultará do projeto,

quando ele for concluído. 

Quais novidades os resultados
obtidos trarão para o tema;
Quais novas tecnologias
devem ser desenvolvidas ou
melhoradas em decorrência
do projeto;
Como os resultados obtidos
poderão tornar melhor a vida
das pessoas;
Quais implicações maiores o
projeto terá, seja para o
avanço da ciência ou para a
resolução de problemas
práticos da sociedade.

RESULTADOS
ESPERADOS
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Informar de que forma
a execução da
proposta irá produzir
resultados positivos
nos problemas
levantados durante o
diagnóstico. 

 É nessa seção que se
colocam as expectativas
quanto ao projeto em
um sentido amplo,
aumentando as chances
de o projeto ser
financiado.

PÚBLICO-ALVO
(favorecidos

diretamente e
indiretamente)

Público-Alvo é o segmento
da sociedade com
determinadas
características em comum
(idade, sexo, profissão,
interesses etc.), ao qual se
dirige os resultados do
projeto. 

É para ele que as ações
devem ser direcionadas.

Para definição de
público alvo, vale
pensar nos seguintes
grupos: gênero; faixa
etária;
escolaridade; faixa de
renda; classe social;
localização; hábitos de
consumo. 

SUGESTÃO: COLOCAR DADOS NUMÉRICOS, SEMPRE QUE
POSSÍVEL, A SEREM ALCANÇADOS PELO PROJETO EX:  600.000

CRIANÇAS ATENDIDAS COM O PROGRAMA.



Atentar ao fato de que essa informação
não se sobrepõe ao campo
“Caracterização dos
Interesses Recíprocos”, onde deve ser
explicitado o interesse comum existente
entre o proponente
e o concedente.

É hora de definir e desenhar o ponto de partida do projeto, a rota
de navegação e o ponto de chegada, detalhando as atividades que
compõe esse projeto. Iremos definir os “níveis hierárquicos” das
atividades necessária para atingir o resultado final. Em outras
palavras, devemos especificar quais as ações necessárias para
concluir cada uma das metas e descrevê-las de forma hierárquica.

Definição de Metas
e Etapas 
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RELAÇÃO ENTRE A
PROPOSTA E AS
DIRETRIZES DO

PROGRAMA

Utilize este campo para
mostrar, de forma clara,
como a proposta
apresentada se relaciona
às diretrizes do
programa (no caso, os
Eixos e Linhas Temáticas
propostos). 

Na “Relação entre a
Proposta e as Diretrizes
do Programa” deve-se
especificar a relação entre
o projeto e os temas
propostos (Eixos e Linhas
Temáticas)

Para dar início a qualquer nova ideia, deve-se pensar em quais
são as ações necessárias para que ela aconteça, com foco no
resultado que se espera atingir. Se essas iniciativas não forem
listadas de forma extremamente organizada, corre-se o risco de
comprometer o resultado final do projeto.

Metas

As metas são a forma de organizar o projeto em grupos de
atividades que levarão ao alcance do objeto. Toda meta deve ser
mensurável, não podendo ser genérica (sob nenhum aspecto),
inalcançável ou irrelevante.

Etapas

Definidas as metas do projeto, podemos partir para o detalhamento
das etapas necessárias para o alcance de cada uma delas. Uma
etapa nada mais é do que uma atividade (ou conjunto de atividades)
que será realizada para o alcance de determinada meta.

Atenção: essas informações podem
ser verificadas no Manual dos

Ministérios, No SIOP e no Manual das
Emendas.
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As etapas também
devem ser definidas no
tempo, com a indicação
do mês de início e
término, e devem estar
dentro do período
definido para a
respectiva meta, ou seja,
o período de execução da
meta deve abranger
todas as etapas
previstas. 

Importante: todas as
etapas devem possuir
um indicador físico
associado, de forma
que o seu
cumprimento possa
ser facilmente
avaliado. 

Importante: para
apuração de custos, a
soma de todas as
etapas será o valor
da meta
correspondente,
enquanto a soma de
todas as metas será o
valor total do projeto. 


